
) فهو) قلوبكم في ما يعلم (( والله:  لقوله كالتعليل هذا عقابه عن
بعللض إلللى الميل من قلوبنا في ما ومنه شيء بكل عليم وتعالى سبحانه
اا:  وقوله بعض دون النساء عللدم هللو الحلللم ؟ الحلللم هللو ) ما) (( حليم
 ابن القيم قال ولهذا العقوبة ترك هو وليس بالعقوبة التعجل

" عصيان من ليتوب بعقوبة       عبده يعاجل فل الحليم وهو" 
اا فالحلم  هذا لعل ؟ لماذا العقوبة يؤخر عنه العفو وليس العقوبة تأخير إذ

. عنه العقوبة فترتفع وجل عز الله إلى يتوب المذنب
لل (( ل:  تعالى قال ثم حح يك يي ءء يل يسا نن نن ال ءد حم نع )) يحل (( ل:  ) قال) يب

) فل) تحل (( ل قراءة على ) فأما) يحل _ ول تحل (( ل والياء بالتاء
لهللا ليللس امللرأة لن امللرأة جمع والنسوة نسوة جمع النساء لن إشكال

بعيللر جمللع ؟ إيللش جمللع كالبل معناها من جمع لها وإنما لفظها من جمع
(( ل:  فقللوله لفظهللا مللن مفللرد لها ليس يعني لفظها من جمع لها ليس
النسللاء لللك يحل (( ل:  قوله لكن فيه إشكال ) ل) النساء لك تحل

؟ أجب حيدر يا مؤنث الفاعل أن مع الفعل ذكر ) كيف)
...: الطالب
. السؤال نعيد :  ما الشيخ

؟...:  الطالب
" حر ذات مفهم ؟- أو بعد إيش- متصل مضمر فعل: "  الشيخ

لل ل(( . فيجوز الفصل مع أما التصال مع لكن  حح يك يي ءء يل يسا نن نن ال ءد حم نع يب
ول الللتي عنللدكم " كللذا اخترنللك الللتي التسللع بعد"  المؤلف ) قال)

؟ اللتي
:اللتي الطالب
اخترنللك اللتللي يقللول الكلم مقتضللى كللان التسللع اخترنك : التي الشيخ

؟ ايللش اخللترن نسللائه خيللر لمللا وسلم عليه الله صلى النبي أن والمعنى
لل (( ل:  فقال لهن الله شكر ورسوله الله اخترن فلما ورسوله الله ححلل يي
يك ءء يل يسا نن نن ال ءد حملل نعلل نن يول يب يل يأ دد يبلل دن يت حهلل نن حب جج حملل يوا نز هللذا ) وعلللى) يأ

اا الجللل الجللزاء ولهن العاجل الجزاء باب من هذا فيكون لمللا لنهللن أيضلل
الله صلى نبيه فمنع لهن الله شكر وزينتها الدنيا على ورسوله الله اخترن

سللواها ويللتزوج واحللدة يطلللق أن أو بسللواهم يللتزوج أن من وسلم عليه
لل (( ل:  فقال حح يك يي ءء يل يسا نن نن ال ءد حم نع اليللة فللي القللولين أحد ) وهذا) يب

لل (( ل الية معنى : أن الثاني والقول حح يك يي ءء يل يسللا نن نن ال ءد حملل نعلل ) أي) يب
ييا:  قللوله وهللو لللك ذكللرن ما بعد من يها ((  لي لي يأ حبلل دن دنللا ال ينللا حإ نل يل نح يك يأ يللل
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يك يج يوا نز حتي يأ دل يت ال ني يت دن آ ءه ير ءجو يما ءأ نت يو يك يل يك يم ءن حمي دمللا يي يء حم يفللا ءه يأ دللل ال
يك ني يل حت يع ينا يب يك يو نم حت يع ينا يب يك يو حتلل دما حت يع ينللا يب يك يو حللل حت يخا ينللا يب يك يو حتلل يخال

حتي دل ين ال نر يج يك يها يع لللك يحللل ل هللذا علللى والمعنللى]50)[الحزاب:) يم
وسلللم عليلله الللله صلى للنبي يحل فل وعليه لك ذكرنا ما بعد من النساء

خلاله وبنللات عمللاته وبنللات عملله بنلات سوى العرب من امرأة يتزوج أن
أهللل مللن امللرأة يللتزوج أن للله يحللل ول معلله هللاجر اللتللي خالته وبنات

شللاملة اليللة أن الله رحمه ابن جرير واختار هؤلء من ليست لن الكتاب
اا للمعنيين يللتزوج أن ول المؤمنين أمهات على يتزوج أن له يحل فل جميع

ل هللو الللذي الول المعنللى إن نقلول أن يمكلن أفل قلت فإن هؤلء سوى
حاجللة فل الثللاني المعنللى فيلله يللدخل النساء هؤلء سوى النساء لك يحل
اللتي هؤلء سوى لك يحل ل قلنا إذا ل وإل هذا فاهمين الثاني القول إلى

(( إنللا ذكر من سوى له يحل ل أنه الثاني القول فيه يدخل هذا فإن معك
اا الثاني القول فائدة ) فما) أزواجك لك أحللنا هللذا على فالجواب ؟ إذ

والسلللم الصلللة عليه الرسول حياة في متن النساء هؤلء أن قدر لو أنه
يكللون فحينئللذ ؟ للله الللله أحللل اللتللي هؤلء سوى يتزوج أن له يحل فهل

الرسللول زوجللات أن قللدر لو فيما تظهر الفائدة وهذا فائدة الثاني للقول
النسللاء مللن له يحل ل فإنه قبله يتوفين معه اللتي وسلم عليه الله صلى

حت((  الله ذكر ما إل ينا يك يب نم حت يع ينا يب يك يو حتلل دما حت يع ينللا يب يك يو حللل حت يخا ينللا يب يو
يك حت ) . ) يخال

نن يول(( :  تعللالى الللله قال يل يأ دد يب دن يت حهلل فللي التللاءين إحللدى ) بللترك) حب
نن يول((  الصل يل يأ دد يب دن يت حه الصللل فللي التللاءين إحللدى بترك ) يقول) حب
وأنهللا تتبللدل أصلها أنها على والدليل تتبدل أصلها )) (( تبدل كلمة وهي

ال ليسللت اا فع تللدخل ل وأن ونصللبتها عليهللا ) دخلللت) (( أن أن ماضللي
ال تكللون أن ) تصللح) (( تبللدل كلمللة فللإن وإل المضللارع إل وتنصللب فع

اا فعللل أنه علم النصب فيها ) وعملت) (( أن عليها دخلت لما لكنه ماضي
مثللل نظيللر للله نعللم ؟ نظيللر لهللذا وهل التاءين إحدى منه حذفت مضارع

اا (( فأنللذرتكم تتنللزل ) أي) الملكئكللة (( تنللزل ) أي) تلظللى نللار
 ؟ يسأل من تتلظى

 الول؟ القول : يعارض الطالب
؟ هو : اللي الشيخ

 يطلق ان أراد أيامه آخر : في الطالب
اا حفصة وطلق :نعم الشيخ . راجعها ثم أيض
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) ؟) النساء لك يحل (( ل أنه أي المعنى هذا مع يكون : كيف الطالب
بعللد من النساء لك يحل (( ل غيرهن يتزوج ما لنه ينافي : ما الشيخ

نن يول(( :  قللال لنلله غيرهللا أخللرى ليتزوج واحدة يطلق أن يجوز ) ول) يأ

يل دد يب دن يت حه نن حب جج حم يوا نز نن يول(( :  قللال تطلق أن ول قال ) ما) يأ يل يأ دد يبلل يت
دن حه نن حب جج حم يوا نز . غيرها وتتزوج واحدة تطلق ) أن) يأ
نن يول((  يل يأ دد يب دن يت حه نن حب جج حم يوا نز بدل وتنكح بعضهن أو تطلقهن ) بأن) يأ
اا هذا طلقت من بعد وسلم عليه الله صلى النبي يفعل ولم له يحل ل أيض
عليهللن تللزوج ول أخللرى ليللتزوج واحللدة طلق ما فإنه الية هذه نزلت أن

حيللاته فللي زوجللاته من له توفي لكنه توفي أن إلى معه بقين بل سواهن
بعللد تزوجهللا هللذه زينب بنت خزيمللة ؟ بعد من خديجة ؟ هما من زوجتان

اا عنده وبقيت أحد في زوجها استشهد أنه ن والبقيلة تلوفيت ثلم أشلهر م
نن يول((  عنهللن تللوفي نسللائه يل يأ دد يب دن يت حه نن حب جج حملل يوا نز نو يأ يللل يك يو يبلل يج نع يأ

دن ءه ءن نس ححسن ) المراد) ءح ححسن أو الظاهر ال يشللمل كلهمللا أو الباطن ال
المللرأة يتزوج قد البشر من كغيره والسلم الصلة عليه فالنبي وهذا هذا

((:  فقوله وفهمها لمعرفتها أو لدينها يتزوجها وقد الدين مع لكن لجمالها
نو يل يك يو يب يج نع دن يأ ءه ءن نس ححسن ) يشمل) ءح ححسن الظاهر ال وقوله الباطن وال

يك(( :  يبلل يج نع الظللاهر حسللنها لكمللال وذلللك منللك العجللاب بلللغ ) أي) يأ
    ... والباطن

دل(( :  قال نت يما حإ يك يل يك يم ءن حمي يعنللي آخللره إلللى لللك فتحل الماء ) من) يي
ل يمينه ملكت ما لن ) وذلك) يمينه ملكت (( ما وجل عز الله استثنى
من غيره للزوجة يحصل ل وإنما الزوجة بخل ف منها غيرة للزوجة يحصل

ملللك فللإن قسللم لهللا ليس ولنها تساويها ول تساميها ل لنها اليمين ملك
القسم لهن يجب ل اليمين

ين((  يكا يو ءه   دل يلى ال نل  يع جء ءك ني ابا يش حقي أحل ما وجل عز الله بين  لما)) ير
كللل علللى وتعللالى تبللارك رقللابته بللذكر اليللة ختم عليه حرم وما لرسوله

كللل على رقابته تعالى الله - بين عيسى يا تقدم المكان هذا - لمن شيء
اا وتعللالى سللبحانه كللان إذا لن أمللره مخالفة من الحذر لجل شيء رقيبلل
(( وكان:  وقوله مخالفته من ويخا ف يحذر النسان فإن شيء كل على
الدللة مسلوب هنا الماضي إن وقلنا مرات عدة نظيرها لنا ) سبق) الله
الحكللم وتخلللف مضللى زمن في كان الله أن المعنى ليس إذ الزمن على
: وقللوله بالرقابللة تعالى الله اتصا ف لتحقيق هو وإنما الزمن هذا في عنه
ين((  يكا ءه يو دل يلى ال نل يع جء ءك ني ابا يش حقي كللان ما يشمل شيء كل  على)) ير
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اا اا كان وما خفي اا كان وما ظاهر ومللا وسلم عليه الله صلى بالرسول خاص
اا كان من كان وما الجوارح أعمال من كان ما ويشمل المة وفي فيه عام

ند:  تعالى قال كما القلوب أعمال يق يل يو ينا ((  نق يل ين يخ يسللا نن حل ءم ا يللل نع ين يمللا يو
ءس حو نس يو حه ءت ءه) حب ءس نف اليللة مللن الفوائد استنباط إلى الن نرجع]16)[ق:ين
الكريمة.

وتعالى تبارك الله قال
...: الطالب
حجي:  ايضا قبله واللى قبله...: الشيخ نر ءت نن ((  ءء يم يشا دن يت ءهلل نن حو ي حم نؤ ءتلل يو
يك ني يل نن حإ ءء يم يشا حن يت يم يت يو ني يغ يت نب نن ا دم يت حم نل يز يح يفل يع ينا يك ءج نيلل يل ) إلللى) يع
. آخره

بأحكامه يختص أن وتعالى سبحانه لله : أن الكريمة الية هذه من يستفاد
بللذلك المللراد بللأن القول ) على) _ وتؤو ي (( ترجي:  لقوله يشاء من

خصللائص مللن وهذا وعدمه القسم التزام بين خيره الله فإن القسم ايش
عليلله الللله صلللى النللبي قللال فقللد المللة أما وسلم عليه الله صلى النبي
يللوم جللاء إحللداهما إلللى فمللال امرأتللان له كانت ( من:  وسلم

في الزوجات بين العدل وجوب على يدل  وهذا) ماكئل وشقه القيامة
المللراد ) أن) _ وتللؤو ي (( ترجي:  قوله في الثاني القول وعلى المة

اا فيه فيكون وردها نفسها وهبت من قبول به الللله توسلليع على دليل أيض
أن للله أن بالنكللاح يتعلللق فيمللا وسلللم عليلله الله صلى محمد لنبيه تعالى
. يقبل أل وله يقبل
بعللد حقلله فللي يرجللع أن للنسللان يجللوز : أنلله الكريمللة اليللة فوائد ومن

حن(( :  لقوله إسقاطه يم يت يو ني يغ يت نب نن ا دملل يت حم نللل يز يح يفل يع ينللا يك ءج نيلل يل )) يع
اا الحق كان إذا هذا إذا النسللان فللإن متجللدد غير الحق كان إذا أما متجدد

حقهللا أو نصلليبها المللرأة أسقطت ذلك مثال فيه الرجوع يملك ل أسقطه
سللنة لمللدة عليهللا النفللاق تللرك قللد الللزوج يكللون بللأن ماضللية نفقة من

غيللر هنللا الحللق لن الرجللوع لها ليس ؟ الرجوع لها فهل الحق فأسقطت
لهللا فهل القسم من حقها المرأة أسقطت مضى شيء في هو بل متجدد

أن إل اللهللم يتجللدد حقهللا لن ترجع أن لها نعم ؟ المستقبل في ترجع أن
اا ذلك يكون أل الجديللدة زوجتلله على الزوج شرط بأن العقد في مشروط
اا صللار لنه الرجوع تملك ل الحال هذه ففي فقبلت لها يقسم فللي شللرط
: تعللالى قوله عموم في لدخول به الوفاء يجب العقد في والشرط العقد
ييا يها ((  لي ين يأ حذي دل ءنوا ا يم ءفللوا آ نو حد يأ ءقو ءع نل لللو مللا بخل ف]1)[المائللدة:) حبللا

4



إسقاط تملك ل لنها فيه ترجع أن لها إسقاط هذا فإن العقد بعد أسقطته
. المستقبل

فللي داخللل وسلللم عليلله الللله صلللى النللبي : أن الكريمة الية فوائد ومن
يح يفل(( :  لقوله التكليف ينا يك ءج ني يل مللا شلليء عللن الوصف نفي ) لن) يع

اا كان لو إذ به اتصافها إمكان على يدل نفيه إلى احتيج ما الصل من منتفي
جنللاح وسلم عليه الله صلى النبي على يكون أن يمكن أنه على هذا فدل
. الرسالة بأحكام تكليفه على دليل وهذا
(( ومن ؟ يؤخللذ أيللن مللن الجبريللة على : الرد الكريمة الية فوائد ومن

إرادة للله ليللس النسللان أن يرون والجبرية وأردت طلبت ) أي) ابتغيت
.  منه إرادة بدون عمله على ويسخر يجبر وإنما
الحكللام أن ، للحكللام والحكللم العلللل : إثبللات الكريمللة الية فوائد ومن

يك((  ؟ تؤخذ أين من وحكمها بعللها مربوطة حل ينى يذ ند نن يأ در يأ يق دن يت ءه ءن ءي نع يأ

اا كللثيرة والقدرية الكونية الله أحكام في الحكم ) وإثبات) تللرد وكلهللا جللد
اا الى سلبحانه اللله أفعلال أن يلرون الجبريلة لن الجبريلة عللى أيضل وتع

المشلليئة لمجللرد بللل وحكمة لعلة ل يفعل تعالى وأنه معللة غير وأحكامه
فللي الصلللح أو الصلللح بوجوب القائلين المعتزلة مذهب يؤيد ما فيه هل
العقيللدة في علينا مر هذا ؟ ل وإل هذا تعرفون ادري ما وجل عز الله حق

قال: حيث السفارينيه
" يفلح لم من ويح الصلح ول   اللصلح فعل عليه يجب فلم" 

الصللالح تعارض إذا فيما الصلح فعل عليه يجب : " إنه يقولون والمعتزلة
والفاسللد" قللال:" يجللب الصللالح تعللارض إذا فيما الصالح وفعل والصلح

الح تعلارض فلي الصللح يفعلل أن الله على فلي والصلالح والصللح الص
ال ذلللك فللي أن الصللحيح والفاسللد" ولكللن الصالح تعارض قلنللا إن تفصللي

أن إذ باطللل فهللذا ذلللك الللله علللى أوجبللت عقولنللا أن بمعنللى بللالوجوب
اا الله على توجب ل العقول الله على توجب أن من وأحقر أدنى فهي شيئ

اا الللله فإن وصحيح حق فهذا حكمته بمقتضى واجب ذلك إن قلنا وإن شيئ
اا يفعل ل وجل عز ل (( والله:  تعللالى الللله قللال كمللا أصلح وهو إل شيئ

نضلليع ل (( إنللا) و) المفسدين يحب ل (( والله) ) الفساد يحب
ونفللى المصلللحين علللى أثنى وجل عز الله كان ) فإذا) المصلحين أجر

اا يكون أن يريللد أن يمكللن ل أنلله علللى ذلك دل للمفسدين أو للفساد محب
أوجبللوا حيللث أخطأوا المعتزلة فنقول هذا وعلى الفساد يريد أن أي ذلك
الللله علللى يللوجب أن مللن وأحقر أدنى العقل لن بعقولهم الله على ذلك
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اا واجللب غيللر الحقيقة في وهو واجب الشيء هذا أن العقل يري وقد شيئ
إلى الله أشار وقد بأصلح وليس أصلح هذا أن ترى قد قاصرة العقول لن
يسى ((:  قوله في ذلك يع نن يو ءهوا يأ ير نك ائا يت ني يو يش ءه رر يو ني نم يخ ءك يسى يل يع يو
نن لبوا يأ حح ائا ءت ني يو يش ءه رر يو نم يش ءك واجب أنه نقول أن وأما]216)[البقرة:) يل

مللن علللى رد فيه العلل إثبات إن نقول هنا نعم حق فهذا حكمته بمقتضى
اا الجهمية وهم الجبرية على ؟ لقللول تأييللد فيلله وليللس الباب هذا في أيض

. الصلح أو الصلح بوجوب القائلين المعتزلة ؟ من
الصلللة عليلله الرسللول زوجللات قلوب : مراعاة الكريمة الية فوائد ومن

تقللر أن أدنللى (( ذلك ؟ تؤخللذ منيللن عليهن السرور وإدخال والسلم
. أعينهن تقر حتى النساء هؤلء لقلوب مراعاة هذا في ) فإن) أعينهن

اا فوائدها ومن عليلله السللرور بإدخللال المللؤمن مراعللاة ينبغللي : أنلله أيض
والغللم الحللزن يللدخل ل ) أي) يحللزن (( ول:  لقوله عنه الحزن وانتفاء

الشلليطان فللإن الشلليطان حللال تنافي للمؤمن الحال وهذه مضى ما من
يما:  تعللالى قللال كمللا آدم بني يحزن ما بكل يسعى دن حإ يو ى ((  نجلل دن ين ال حملل

حن يطا ني دش ين ال ءز نح يي ين حل حذي دل ءنوا ا يم حللاول مللن كل ولهذا]10)[المجادلة:) آ
إدخللال يريللد الذي بالشيطان شبيه فإنه المسلم أخيه على الحزن إدخال

. المؤمنين على الحزان
عليه الله صلى نبيه عن يدافع وجل عز الله : أن الكريمة الية فوائد ومن

هللذا أن بيللن خيللره لما الله أن وجهه الدفاعية الساليب من بأنواع وسلم
عليلله الرسللول زوجللات علمللت إذا لجللل الللله مللن ؟ هللو أين من الحكم
عللدم مللن نفوسللهن فللي مللا زال الللله من الحكم هذا أن والسلم الصلة
مللن أبلللغ الللله من كان بما النسان رضا شك بل لنه الحزن من أو الرضا

مللن يرضللى المللؤمن كللان وإن جهة من هذا الله غير من كان بما رضاهم
لكللن الله من الذي بالشيء يرضى كما وسلم عليه الله صلى الله رسول

اا وسلم عليه الله صلى النبي كان لما أن يمكللن فللإنه النسللاء لهللؤلء زوج
يقسللم ول يقسم والسلم الصلة عليه الرسول كون أن نفوسهن في يرد
اى لمجرد ذلك أن ويرد يقبل أو لمجللرد ذلك أن اعتقدن وإذا نفسه في هو

اى الللله مللن ذلللك أن علمللن فإذا الحزن ؟ ايش عليهن دخل نفسه في هو
 واضح الحزن عنهن زال هذا في له وسع الذي هو الله وأن

نفسه عن يدفع أن للنسان ينبغي أنه وهي الفائدة هذه على يتفرع فربما
عللن الشبهة فادفع فيه الناس يلومك أن تخشى شيء كل به عليه يلم ما

 ؟ هو ما أصل ولهذا نفسك
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. صفية إنها رسلكما على...:  الطالب
؟. الثاني وايش واضح صفية : إنها الشيخ

الحاجللة تللدعو فيمللا التوكيد أدوات : استعمال الكريمة الية من ويستفاد
عنهن الحزن وانتفاء بعضهن رضا أن واهم يتوهم ل حتى كلهن لقوله إليه

ف ف . للجميع يكون الرضا بل ذلك في كا
بللالظواهر وتعللالى سللبحانه الللله علللم : عموم الكريمة الية من ويستفاد

ءه(( :  لقوله والبواطن دل ءم يوال يل نع نم حفي يما يي ءك حب ءلو ) .) ءق
يؤاخذ ل النسان يملكه ل مما القلب في : أنما الكريمة الية من ويستفاد

((:  قللال مخيللر وسلللم عليلله الللله صلللى الرسللول أن ذكللر لما لنه عليه
ءه دل ءم يوال يل نع نم حفي يما يي ءك حب ءلو ولهذا تملكونه ل الذي الشيء من ) يعني) ءق
علللى نسللائه إحللدى يفضللل أن النسللان علللى يحللرم ل أو للنسللان يجوز

يسلط أن للنسان يمكن ول القلب محلها المحبة لن المحبة في الخرى
. ويكره يحب حتى ويسخره قلبه

(( مللا:  لقللوله القلللب هو الرادات محل : أن الكريمة الية من ويستفاد
المعنللوي القلللب أو الحسللي القلب بالقلب المراد ) وهل) قلوبكم في
الللذي هو الحسي القلب أن الصحيح لن الحسي القلب ؟ العقل هو الذي
فللي وإن ( أل:  والسلللم الصلللة عليلله النللبي قللال كللم المللدار عليلله

فسلد فسللدت وإذا كلله الجسلد لصللح لصلحت إذا مضغة الجسد
فللي العقللل هللل العلمللاء اختلللف  وقللد) القلب وهي أل كله الجسد
القلللب في العقل أن الكريم القرآن وظاهر ؟ الدماغ في العقل أو القلب

نم:  تعالى قال كما يل يف يأ ءروا ((  حسي حض حفي يي نر ل
ي ين ا ءكللو يت نم يف ءهلل رب يل ءلللو ءق

ين ءلو حق نع يها يي نو حب رن يأ يذا ين آ ءعو يم نس يها يي يها حب دن حإ يمى ل يف نع ءر يت يصا نب يل نن ا حكلل يل يو
يمى نع ءب يت ءلو ءق نل حتي ا دل حر حفي ا ءدو لص اا ولهذا]46)[الحج:) ال السنة من أيض

لصلحت إذا مضغة الجسد في وإن ( أل:  والسلم الصلة عليه قوله
أن على هذا  فدل) كله الجسد فسد فسدت وإذا كله الجسد لصلح
ال له إن"  أحمد المام قال ولكن القلب في العقل " الدماغ في اتصا
السلم شيخ وذكر العقل فسد الدماغ فسد إذا ولهذا القلب في هو يعني

وتكييللف التصللور محللل الللدماغ " بللأن كلملله مللن مواطن في الله رحمه
سللكرتير الللدماغ " فكللأن والتصللريف التللدبير محللل القلللب وأن الشللياء

والقلللب القلللب إلللى يرسلللها ثم ويكيفها ويصورها له المور يهيئ القلب
. ينكر أو يقر أو ينهى أو يأمر

ن اسمين : إثبات الكريمة الية من ويستفاد العليلم وهملا اللله أسلماء م
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اا شيء بكل أحاط الذي هو فالعليم والحليم أو الفقه أهل عند والعلم علم
اا الشيء إدراك هو الصوليين عند اا إدراكلل اا جازملل اا فقللولهم مطابقلل جازملل

اا يسمى ل فهذا والوهم والظن الشك به خرج جللازم غير لنه ؟ لماذا علم
اا بقولهم وخرج النسللان يدرك المركب الجهل لن المركب الجهل مطابق

اا الشلليء بله الجهللل الشلليء إدراك بقلولهم وخللرج ، مطلابق غيللر إدراكلل
اا إدراك فيه ليس البسيط الجهل لن البسيط والللله العلللم هو فهذا إطلق

عللز الله علم وتعلق المعلوم يتجدد الذي وإنما العلم له يتجدد ل وجل عز
وقللوعه بعللد بلله وتعلللق وقللوعه قبللل بلله : تعلللق حالن له بالمعلوم وجل

الوقللوع بعللد به والتعلق سيقع بأنه عالم أنه معناه وقوعه قبل به فالتعلق
التعلللق الثللاني التعلللق هللو الجللزاء عليلله يللترتب والذي وقع بأنه عالم أنه

أهللل بعللض أورده الللذي الشللكال يللزول هللذا وعلى وقوعه بعد بالمعلوم
نم:  تعالى قوله مثل في العلم ءك دن يو ءل نب ين يل يو دتى ((  يم يح يل نع ين ين حدي حه يجا ءم نل )) ا

عللالم هو ل نقول ؟ المجاهدين علم ما ) هل) نعلم (( حتى]31[محمد:
فالتجدد الوقوع بعد بالشيء العلم هو الجزاء عليه يترتب الذي العلم لكن
اا والممكللن بللالواجب يتعلللق الللله علللم هللل للمعلوم ولكن للعلم ليس إذ

مللا فقللط بللالممكن أو المسللتحيل دون والممكن بالواجب أو والمستحيل
تعللالى الللله علللم أمللا والمسللتحيل والممكللن بللالواجب بالجميع تقولون؟
؟ بمللاذا علللم هللذا لن والصفات السماء من يستحق بما فعلمه بالواجب
تعالى الله علم وأما أهله هو ما الكمال من له وجب قد الله فإن بالواجب

يما:  قوله مثل ففي بالمستحيل يذ ((  يخ دت ءه ا دل نن ال جد حم يل يما يو ين يو ءه يكللا يعلل يم
نن جه حم يل اذا حإ يب حإ يه يذ لل يل جه ءك يل يما حإ يق حب يل يعل يخ يل نم يو ءه ءضلل نع يلللى يب جض يع نعلل )) يب

نو:  وقوله]91[المؤمنون: يل ين ((  يما يكا حه رة حفي يهلل حل دل آ ءه حإ دللل يتا ال يد يسلل يف )) يل
علملله فمعرو ف الممكن وأما بالمستحيل العلم من هذا فإن]22[النبياء:

. بالممكن العلم من هذا يفعله ل وما النسان يفعل بما
يعاجل ل الذي هو والحليم الحليم اسم : إثبات الكريمة الية من ويستفاد
بيللن الفرق وهذا العفو هو يعاقب ل والذي يعاقب ل الذي وليس بالعقوبة

وعفللو بالعقوبللة يعاجللل ل حليللم وتعللالى سللبحانه فهو العفو وبين الحليم
. عليه يعاقب فل الذنب عن يعفو
لل (( ل:  تعالى قال حح يك يي ءء يل يسا نن نن ال ءد حم نع نن يول يب يل يأ دد يبلل دن يت حهلل نن حب حملل

جج يوا نز نو يأ يل يك يو يب يج نع دن يأ ءه ءن نس دل ءح نت يما حإ يك يل يك يم ءن حمي هللذه من ) يستفاد) يي
أنلله يعنللي البشللر من كغيره مكلف وسلم عليه الله صلى النبي : أن الية

أن وهللي أخللرى فائللدة الفائللدة هللذه علللى ويتفللرع عليه ويحرم له يحلل
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فيكللون الدين في منزلته بلغت مهما أحد عن يسقط أن يمكن ل التكليف
مللن مرتبللة بلغللوا إذا الوليللاء أن يزعمللون الللذين أولئك على رد ذلك في

الللله عند الخلق درجات أعلى أن نعلم لننا التكليف عنهم سقط المراتب
هو كان فإذا وسلم عليه الله صلى محمد أعلهم وأن والرسل النبياء هم

ال . أولى باب من دونه فمن للتكليف مح
بطللاعته قللام لمللن وجللل عللز الللله شكر : إثبات الكريمة الية فوائد ومن
سللمى تعللالى الللله فللإن الشللكور اسللمه مقتضى من وهذا مرضاته واتبع

أنلله شللكره ) فمللن) حليم شكور (( والله:  قوله في بالشكور نفسه
الطاعللة تلك تقتضيه ما حسب بطاعته قام من على ينعم وتعالى سبحانه

الللرأي علللى أمللا التخييللر بعللد من ) أي) بعد (( من:  قوله أن على بناء
ذكرنللا ولكنللا الفائدة هذه تتأتى فل النساء هؤلء بعد من المراد أن الثاني

. عليهما حملها الواجب فإن يتنافيان ل لمعنيين صلحت إذا الية أن
أن وسلللم عليلله الللله صلى للنبي يجوز ل : أنه الكريمة الية من ويستفاد

اا يطلق نن يول(( :  لقوله غيرها ليتزوج نسائه من أحد يل يأ دد يب دن يت حه نن حب حملل
جج يوا نز بهللن يتبدل أن عليه حرم وإنما الطلق يحرم لم وجل عز ) والله) يأ

. أزواج من بهن يتبدل أن من وبين الطلق بين وفرق أزواج من
مللن كغيللره وسلللم عليلله الللله صلللى النبي : أن الكريمة الية فوائد ومن

أعجبللك (( ولو:  لقللوله والبللاطن الظللاهر النسللاء حسن يعجبه البشر
...)) حسنهن

: لقللوله لحسللنها للمللرأة الرجللل تللزوج : جللواز الكريملة الية فوائد ومن
عليلله الللله صلللى الرسللول قللول هذا ) ويؤيد) حسنهن أعجبك (( ولو
ودينهللا وجمالهللا وحسللبها لمالهللا لربللع المرأة ( تنكح:  وسلم

 .) الدين بذات فاظفر
المللرأة علللى أهللون اليميللن بملك الوطء : أن الكريمة الية من ويستفاد

الللله أبللاح ) ولهللذا) يمينك ملكت ما (( إل:  لقوله بالزواج الوطء من
كلالغيرة ليسللت بينهلن الغيرة لن سراريه بين يعدل أل للنسان وجل عز
. يمينك ملكت ما أو قال فلهذا الزوجات بين

يمينللك ملكللت ما (( إل:  لقوله الرق : إثبات الكريمة الية فوائد ومن
القللرآن كللذب فقللد الللرق ثبللوت أنكللر ومللن السلللم في ثابت ) والرق)

اا فيكون المسلمين وإجماع والسنة الللرق بثبللوت ويقللر يتللوب حللتى مرتد
ومنهللم الحرار يسترق : من منهم ووسط طرفان الباب هذا في والناس

اا الرق ثبوت ينكر من وشللروطه بأسللبابه الللرق يثبللت مللن ومنهللم مطلقلل
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ويللبيعونهم أولدهللم يسللترقون أنهللم النللاس مللن فئات بعض عن فنسمع
الهمللج بعللض إن حتى آسيا شرق وفي إفريقيا في كثير وهذا غيرهم على

يشللترون فصللاروا الفاسللد الملللك بهذا الوطء يبيح ذلك أن ظنوا والرعاع
الملللك بلله يثبللت ل وهللذا الفاسللد الملللك بهذا ويطأونهن بناتهم هؤلء من

اا وليس الصلللة عليلله النللبي عن الصحيح الحديث في ثبت وقد للرق سبب
ال القيامللة يللوم خصللمهم أن ( ةثلةثللة:  قللال الللله أن والسلللم رج
اا باع ورجل غدر ةثم بي أعطى ال ةثمنلله فأكللل حللر اسللتأجر ورج
. الناس من قسم  هذا) أجره يعطه ولم منه فاستوفى أجيرا

اا الرق ينكر : من الثاني والقسم الشللرعية أسللبابه وجللود مللع حتى مطلق
مللن لكللن والتقدم الحضارة تزعم التي المتمدينة المم أولئك يقوله وهذا

ولكنهللم إلهيللة شللرعية أسللباب للله الللذي الللرق ينكللرون أنهللم العجللب
اا الله عباد يسترقون سللبب بغيللر السلللمي السترقاق من أشد استرقاق

اا إل الن الحاضللرة إفريقيللا جنوب مشكلة وما شرعي ذلللك مللن أنموذجلل
اا السود يسترقون فإنهم اا استرقاق أقبللح وهذا حقوقهم ويحرمونهم مشين
الشللرعي السللترقاق أن علللى السلللمي الشرعي السترقاق من بكثير

أحكللام فللي الللواردة النصللوص تللأملت إذا لنللك قبللح فيه ليس السلمي
سللبب لن لمصلللحتهم اسللترقاقهم أبللاح إنمللا الشللرع أن وجللدت الرقيق

أن مللالكه علللى يجللب الرقيللق ولن متعللددة الحريللة وأسباب واحد الرق
الللرق إثبات هو الذي الثالث الطريق فيكون هذا وعلى بالمعرو ف يعامله

والسللنة الكتللاب عليلله دل وقللد الحللق هللو اللهيللة الشللرعية بالسللباب
. كافر فهو أنكره ومن مكابر إل ينكره ول والجماع

(( مللا:  لقللوله الكل عن بالبعض التعبير : جواز الكريمة الية فوائد ومن
) .) يمينك ملكت
دون إليهللا الملكيللة نسللب حيللث الشللمال علللى اليميللن : تفضلليل ومنلله

اا الذات عن الشمال باليد يعبر ولم الشمال اا باليللدي عللبر لكن أبد عمومل
.  يرد فلم بالشمال التعبير وأما باليمين وعبر
فللي الرقيللب وهللو الللله أسماء من اسم : إثبات الكريمة الية فوائد ومن

اا شلليء كللل علللى الله (( وكان:  قللوله بمعنللى ) والرقيللب) رقيبلل
مراقبلة كملال للعبلد يلوجب وتعالى سبحانه الله برقابة واليمان الحفيظ

لللو لنله طللاعته عللن يتخلف ول معصيته على يتجرأ وأل منه والخو ف الله
اا عليك جعل قد الدنيا ملوك ، الملوك أحد كان برجللال يسمى ما وهو رقيب

اا يكلون ملا تفعللل أن أو تتكلللم أن يمكنك فهل والمباحث المخابرات سلبب
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ن ل يتواصلون إنهلم حتى ل الجواب ؟ الملك هذا عند لعقوبتك عنلدكم يك
ومللا المخللابرات رجللال مللن أحللد عنللدكم يكللن ل المباحث رجال من أحد

أكمل وجل عز الخالق فرقابة للمخلوق بالنسبة هذا ويخشوهم ذلك أشبه
.  وأعظم
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